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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME 



Miért foglalkozunk ezzel a 
témával? 
 Az anyagi dolgokat fontosnak tartja a Biblia, összesen 

mintegy 2350 igerész/vers foglalkozik pénzügyi 
dolgokkal, anyagi javakkal, vagy közvetlenül magával a 
pénzzel. (Több, mint a hittel, szeretettel foglalkozó 
igeversek.) 

 Jézus 3 éves szolgálata során sokkal többet beszélt 
erről a témáról, mint bármi másról. 

 Amíg e testben élünk, az anyagi javakhoz való 
viszonyunk meghatározza életvitelünket, hitünket, 
szeretetünket. 

 



Témák 
1) A pénzhez való viszonyunk hatása az Úrral való 

kapcsolatunkra 

2) Minden az Úré! 

3) Az időnk is az Úré! 

4) A bölcs ember megfogadja a jó tanácsot 

5) A sáfárság alapkövetelménye a hűség 

6) Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj! 

7) Végezzük munkánkat az Úr dicsőségére 

8) Gyűjts kitartóan! 
 



Témák 
9. Hogyan viszonyuljunk az adóssághoz? 

10. Adni boldogságot jelent 

11. Családi költségvetés készítése 

12. A szülők felelőssége – a gyermekek sáfárrá nevelése 

13. Gyülekezeti gazdálkodás alapelvei 

14. Missziónk támogatása személyes ügyünk 

15. Tanuld meg, hogy elégedett légy! - megelégedettség 

16. Válassz örök értékeket a mulandók helyett! 

 

 



ISTEN GAZDASÁGI RENDSZERE 

 Az önzetlen szeretetre épül. 

 Az „adás”-ra épül    

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” 

Ján.3.16. 

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent?” 

Róm.8.32. 

 

 



ISTEN GAZDASÁGI RENDSZERE 

 Minden az Ő személye körül 
forog, nem a pénz körül .    

„Bizony a ti gondolataitok, nem az én 

gondolataim, és a ti utaitok, nem az én 

utaim.” 
Ézs 55,8:  

 A nem  lelki ember nem 
fogadja el Isten Lelkének 
dolgait, mert ezeket 
bolondságnak tekinti  !                         

I. Kor. 2:14-15: 

 

 

 500-nál kevesebb olyan 
ige van, ami a hitről szól   

 
 Kb. 500 igevers van a 

Bibliában, amely az 
imádságra vonatkozik 

  
 2350 olyan Ige van, ami 

a pénzügyi dolgokkal, 
anyagi javakkal, vagy 
magával a pénzzel 
foglalkozik  



A VILÁG GAZDASÁGI RENDSZERE 

 Az önzésre épül – mindent énértem… 

 A „megszerzés”-re épül    

„Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas 
kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot!” 

V.Móz.8.17 

„Meggyűlöltem mindazt, amit fáradsággal 
szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más 
emberre kell hagynom, aki utánam következik.” 

Préd.2.18 

 

 



A VILÁG GAZDASÁGI RENDSZERE 

 A pénz körül forog minden, nem Isten személye 
körül.    

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 
és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a 
másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak.” 

Mt.6.24. 

Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, 
amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, 
és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. 

I. Tim.6.10. 

 

 



JELLEMZÖ GONDOLKODÁSMÓDOK 
szegénység 
evangéliuma 

bővőlködés 
teológiája 

sáfárság 

a nekünk adott 
javak 

gonoszok jár nekem felelősséget jelent 

azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam Krisztust 

az Istenfélő 
emberek 

szegények gazdagok hűségesek 

az Istentelen 
emberek 

gazdagok szegények hűtlenek 

azért adakozom mert muszáj 
többet kapjak 
vissza 

mert szeretem 
Istent 

a pénz elköltése 
félelemmel és öröm 
nélkül 

gondtalanul, 
fogyasztói 
mentalitással 

hálaadással és 
felelősségteljesen 

az időm eltöltése 
megfelelési 
kényszerből 

semmire nincs idő, 
sodródás 

Isten akaratával 
egyező céljaim 
szerint 


